
  

الفعل المبني للمعلوم
 والفعل المبني للمجهول

ونائب الفاعل



  

المثلة
(1)

.العنَب البنُتِت أكـَلـَ  

 الكوبيِنالقُط كـَسـََر  

 المتفوقيَنلمديُر ايـَُكّرُم  

 الطباَقالّم تـَْغِسُل  

      (2)

العنُب ُأِكَل    

الكوبان ُكِسَر    

المتفوقوَنيـَُكّرُم     

 الطباقتـُْغَسُل    



  

:نستنتج  

أن كل فعل فاعله 
معلوٌم هو فعٌل مبني

للمعلوم

(1)
.العنَب البنُتِت أكـَلـَ

 الكوبيِنالقُط كـَسـََر

 المتفوقيَنلمديُر ايـَُكّرُم

 الطباَقالّم تـَْغِسُل

:في هذه المجموعة الفاعل معلوم 

)البنُت ( في الجملة الولى  

)القُط (وفي الثانية  

)المديُر (وفي الثالثة  

)الُم (وفي الرابعة  



  

 (2)

 العنُبُأِكَل    

 الكوبانُكِسَر    

 المتفوقوَنيـَُكّرُم    

 الطباقتـُْغَسُل    

في هذه المجموعة
الفاعل غير معروف

أي أنه مجهوٌل

:نستنتج 

كل فعل فاعله أن 
مجهوٌل هو فعٌل مبني

للمجهول



  

:نستنتج مما سبق أن
.فاعًل  يأخذالفعل المبني للمعلوم1- 

. نائَب فاعِل يأخذ الفعل المبني للمجهول2- 

قاعدة



  

؟مبني للمجهول إلى فعل الفعل المبني للمعلومكيف نحول 

:الفعل الماضي: أوًل 

نضم أوله ونكسر ما قبل آخره

َشِرَب: مثل
)شـُ ( نضم أوله  

) ِر(  ونكسر ما قبل آخره 

)َب ُشِر( : يصبح 

:الفعل المضارع : ثانًيا 

نضم أوله ونفتح ما قبل آخره

يـَْشـَرُب: مثل 
)يـُ ( نضم أوله 

)َر ( ونفتح ما قبل آخره 

)ُب َرـْشيـُ( : يصبح



  

تطبيق



  

حول كل فعل مبني للمعلوم إلى فعل مبني 
          للمجهول وغير ما يتطلب التغيير

:في كل جملة مما يأتي

َيكـُْتُب خالٌد الدرَس1- 

َشـَرَح المعلُم الدرسيِن2- 

َنـَصَح الُب أخاك3- 



  

إجابة التطبيق السابق
َيكـُْتُب خالٌد الدرَس1- •
َشـَرَح المعلُم الدرسيِن2- •
َنـَصَح الُب أخاك3- •

ُيْكـَتـُب الدرُس

ُشِرَح الدرساِن

نـُِصَح أخوك



  

(1)إعراب 
 والفعلفاعًلعرفَت أن الفعل المبني للمعلوم يأخذ •

..نائب فاعلالمبني للمجهول يأخذ 
: فيما يأتيباللون الخضرأعرب ما ُكِتَب : إذًا •

الباَبالولُد َفـتـََح 1- •

العصيُرُيْشَرُب 2- •

القلمانُكِسـَر 3- •

 الدرَسالطالُبفـَِهـَم 4- •



  

فاعل مرفوع ، علمة رفعه الضمة الظاهرة على آخرهالطالب

نائب فاعل مرفوع ، علمة رفعه اللف لنه مثنىالقلمان

نائب فاعل مرفوع ، علمة رفعه الضمة الظاهرة علىالعصير 
آخره

فاعل مرفوع ، علمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره الولد 

أعرابهاالكلمة 

:إعراب ما ُكَتَب باللون الخضر في الجمل السابقة



  

(2)إعراب 
:أعرب الجملة التالية•
ُسـمـِـَع صوُت السِد1- •

مضاف إليه مجرور ، علمة جره الكسرة الظاهرة على آخرهالسد

نائب فاعل مرفوع ، علمة رفعه الضمة الظاهرة على آخرهصوُت
وهو مضاف

فعل ماٍض مبنى للمجهول مبني على الفتحُسِمَع

إعرابهاالكلمة 



  

(3)إعراب 
:أعرب الجملة التالية•
ُيـْسـتـَـقـْـَبـُل الزائروَن 

نائب فاعل مرفوع  ، علمة رفعه الواوالزائروَن
لنه جمع مذكر سالم

فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع،ُيـْسـتـَـقـْـَبـُل
علمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره

إعرابهاالكلمة



  

تطبيق



  

أي الجمل التالية تشتمل على نائب فاعل ؟

استقبل الُب الضيوَفُضِرَب الولُدَسَأَل محمٌد معلمه

َيْحَتِرُم الولُد أباهَكَسَر الطفُل اللعبَةُسِجَل هدُف الفوِز



  

صح



  

خطأ



  

ملخص
الدرس



  

:ينقسم الفعل إلى قسمين

َكَسَر الولُد القلَم: وهو الذ يكون فاعله معلوًما  ، مثل :  الفعل المبني للمعلوم1- 

.ُكِسَر القلُم: وهو الذي يكون فاعله مجهوًل ،مثل :  الفعل المبني للمجهول2- 

ُكِسَر: عند بناء الفعل الماضي للمجهول ُيَضّم أوله وُيكَسُر ما قبل آخره ، مثل 

ُيْكَسُر: عند بناء الفعل المضارع للمجهول ُيَضّم أوله و ُيْفَتُح ما قبل آخره ، مثل 

.هو كل اسم حل محل الفاعل وناب عنه بعد حذفه فصار مرفوًعا : نائب الفاعل 

:مثال                                        
َكـتـََب التلميُذ الدرَس                                           ُكـِتـَب الدرُس1- 

َيْكـُتـُب التلميُذ الدرَس                                          ُيـْكـتـَُب الدرس2- 



  

شكًرا لكم أبنائي

شكًرا

السوادي


